TAMTAM
Week 20 t/m 22 (16 mei t/m 5 juni 2016)

16 en 17 mei 2016 is vrij voor alle leerlingen in verband met Pinksteren en een studiedag

Algemeen nieuws

Belangrijke data:
15 mei
17 mei
Vanaf 23 mei
26 mei
27 mei
14 t/m 17 juni

Eerste Heilige Communie
Alle leerlingen hebben vandaag vrij
Entree toetsen voor groep 7
Sportdag groep 3,4 en 5
Sportdag groep 6,7 en 8
Avond vierdaagse

Koningsspelen
Op vrijdag 22 april hebben de leerlingen enthousiast deelgenomen aan de Koningsspelen. Zo was er
een koningsontbijt/ lunch en werd er samen gedanst. Er was een divers programma voor onze
leerlingen:

Open dag
Wij kijken terug op een geslaagde kijkochtend. Mocht u onze school alsnog willen bezoeken of iemand
kennen die graag een kijkje wil komen nemen. Dan nodigen wij u uit voor een persoonlijk kijkmoment
op maat. U kunt hiervoor telefonisch contact opnemen met onze school (046-4431885) of stuur een
mail naar het volgende mailadres: info.dionysius@innovo.nl
Basisschool St. Dionysius, Oude Markt 15, 6365 CJ SCHINNEN Tel. 046-4431885
e-mail: info.dionysius@innovo.nl

Opruimmiddag, 11 mei 2016
Een aantal leerlingen hebben met hun ouders gehoor gegeven aan de oproep om samen met het
team op te ruimen in onze school. Op woensdag 11 mei zijn leerlingen, ouders en teamleden
gezamenlijk aan de slag gegaan. Dit karwei was om 16.00 uur geklaard en was bovendien ook nog
erg gezellig. Opruimen blijft echter vaker nodig. we hopen volgend jaar weer een beroep te kunnen
doen op u en uw kind(eren). Nogmaals dank aan iedereen die geholpen heeft.
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Nieuwe bakken bij onze kapstokken
Wij zijn heel blij met onze handige klusvaders Hans en Luc. Zij hebben mooie en handige
tassenbakken voor onze kapstokken gemaakt. Zo kunnen de tassen netjes opgeruimd worden en
slingeren ze niet meer door de gangen.
Bedankt voor jullie hulp!

Eerste Heilige Communie
Op zondag 15 mei doen leerlingen van onze school hun Eerste Heilige Communie. Veel ouders
hebben samen met de leerlingen en de kapelaan gewerkt aan de voorbereiding. Zoals het
begeleiden van de bijeenkomsten, kopiëren/ ontwerpen van de boekjes, uitsnijden silhouetten,
vervoer en begeleiding molen/ bakker enz. enz.
Wij willen graag de volgende communicanten en hun ouders/verzorgers alvast feliciteren:
Kris
Lynn

Sofie Giano
Femke Joyce

Tatum Sem
Emma Sjors

Lotte Marit
Suraya Lars

Tom
Ian

Carla
Jens

Anna
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Sportdagen groep 3 t/m 8
Donderdag 26 mei – sportdag groep 3 t/m 5
Start sportdag: 09.30 uur
Einde sportdag: omstreeks 14:30 uur
De kinderen doorlopen met de gehele klas vijftien spellen die worden begeleid door
studenten van Fontys Sporthogeschool. Gedurende de sportdag zijn er 2 pauzes (11:00 uur
en 12:30 uur) waarin de kinderen wat kunnen eten en drinken.
Vrijdag 27 mei – sportdag groep 6 t/m 8
Start sportdag: 09.30 uur
Einde sportdag: omstreeks 14:30 uur
De kinderen doorlopen met de gehele klas vijftien spellen die worden begeleid door
studenten van het DaCapo College. Gedurende de sportdag zijn er 2 pauzes (11:00 uur en
12:30 uur) waarin de kinderen wat kunnen eten en drinken.
Even nog een paar praktische tips:
 Zorg voor sportkleding of makkelijk zittende kleding en sportschoenen.
 Kinderen nemen zelf hun lunchpakket mee, zorg voor voldoende drinken.
 Denk bij warm weer aan zonnebrandcrème en eventueel een pet.
 De schooltijden veranderen niet.
Op dit moment is de school in overleg met Ecsplore om een datum te plannen voor de
sportdag voor de groepen 1 en 2.
Schoolplein voor onze leerlingen REMINDER
Op onze school en op het schoolplein geldt een algeheel rookverbod. Wij
verwachten dat ouders zich aan dit verbod houden. Ook vragen wij ouders om niet
in het zicht van de leerlingen te roken. Hiermee geven wij het goede voorbeeld aan
onze leerlingen.
Naast het rookverbod is het ook niet toegestaan om honden of kleine
hondjes mee te nemen op het schoolplein.
Wij zullen mensen die zich niet aan deze afspraak houden de komende weken persoonlijk
hierop persoonlijk attenderen.
Zieken in school
Juffrouw Jos is ziek, zij heeft last van haar heup en zal dit schooljaar ondersteunende werkzaamheden
in groep 1/2A doen. Juffrouw Serena vervangt haar. Tevens is ze in groep 1-2B op vrijdag en een
aantal donderdagen aan het werk.
Juffrouw Kitty en juffrouw Ine zijn inmiddels weer hersteld. Juffrouw Ine werkt op vrijdag in groep 4b.
Juffrouw Ingeborg werkt hard aan haar herstel. Zij neemt steeds meer taken in haar groep over. Juf
Kim vervangt haar.
Meester John is nog herstellende van zijn knie-operatie. Hij wordt vervangen door juf Saran
Nieuws uit Schinnen
JIS
Zie de bijlagen 1 t/m 3 voor informatie verstrekt door het JIS over het maandprogramma van mei,
de avondvierdaagse en het kindervakantiewerk in Schinnen.
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Nieuws uit Unit 1
Beste ouders van unit 1
Bedankt
Graag willen we alle ouders bedanken die voor de vakantie voor vervoer gezorgd hebben naar de
theatervoorstelling in Doenrade.
Projecten
Voor de meivakantie hebben we in de groepen 1/2 gewerkt aan het thema jonge dieren. We willen
alle ouders die materialen verzorgd hebben voor dit thema zoals bijv. stro, dierenhokken, knuffels,
een uitstapje naar de lammetjes, kikkervisjes etc. bedanken voor hun bijdrage. Dit maakte het spel in
de huishoek en de kringactiviteiten nog echter en zorgde ervoor dat het thema echt leefde onder de
kinderen.
De komende weken werken we in de groepen aan het thema winkelen. We hebben een supermarkt
ingericht in de klas. We maken boodschappenlijstjes, winkelen, betalen met geld, ordenen de
producten en geven op deze manier invulling aan ons reken- en taalonderwijs.
Kinderen mogen producten meenemen om de winkel te vullen. Indien u bepaalde spullen weer terug
wil krijgen naar huis vragen wij u er de naam van uw kind op te schrijven.
Nieuws uit Unit 2
Uitstapje Mergelrijk
We willen alle ouders bedanken die met onze groep zijn meegegaan.
We hebben een heel leuk verjaardagsfeestje gehad! De kinderen en wij hebben genoten!
Nogmaals bedankt.
Ingeborg en Ans
Groetjes, Ingeborg en Ans
Nieuws uit Unit 3
Koortje
Denken jullie zondag a.s. aan het koortje? Dan is namelijk de Communiemis, 9.30 uur beginnen we
met oefenen. 10.00 uur start de communieviering.
Alvast bedankt!!
Juf Andrea
Fietscontrole en praktisch verkeersexamen 2016
Alle fietsen van de kinderen van groep 7 zijn gekeurd door twee politieagenten op 11 mei. De meeste
fietsen hebben de keuring gehaald en hebben een ok sticker gekregen. Op 7 juni zal het praktisch
verkeersexamen plaatsvinden, dan moeten alle fietsen helemaal in orde zijn. De kinderen hebben de
route mee naar huis gekregen om alvast te oefenen.
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Hulp ZOL-les groep 7
De kinderen van groep 7 zijn hard aan de slag met de werkstukken tijdens de ZOL-les. Drie oudleerlingen van onze school hebben een super presentatie gegeven over het presentatie programma
prezi. Ze hebben de kinderen van groep 7 ook op weg geholpen hiermee. Bedankt voor goede uitleg
en presentatie: Siem, Lisa en Mette!
Praten met soldaten
Afgelopen dinsdag hebben de kinderen van groep 7 en 8 les gehad van militairen tijdens het project
‘’praten met soldaten’’. Het was erg leerzaam en sommige kinderen hebben zelfs meegedaan met een
wedstrijdje push-ups. Beide klassen zijn nu bezig met het schrijven van een verslag over deze
leerzame middag.

Entreetoets 2016
Binnenkort starten we in groep 7 met de Entreetoets. In het schema hieronder kunt u zien
welke toetsen op welke dagen worden afgenomen:
Datum:
Toetsen
Dinsdag 24 mei
Taalverzorging 1 rekenen 1 lezen 1
Woensdag 25 mei
Rekenen 2 taalverzorging 2
Donderdag 26 mei
Rekenen 3 lezen 2
Dinsdag 31 mei
Woensdag 1 juni

Taalverzorging 3 rekenen 4 lezen 3
Taalverzorging 4 rekenen 5 lezen 4

Een vriendelijk verzoek om geen afspraken te maken bij de dokter, orthodontist etc. op de
momenten dat er toetsen zijn. Alle toetsen worden tijdens de ochtenduren afgenomen.
Workshop fanfare in plaats van weekviering, groep 6 en 7
Voor morgenmiddag, vrijdag 13 mei, mogen de kinderen een spelletje meenemen. Er is geen
weekviering. Let wel; alle spellen (DS of dergelijke) meebrengen op eigen risico.
Er zal morgenmiddag ook een workshopje plaatsvinden door de fanfare van Schinnen.
Musical audities, groep 8
Jaaaaaa!!! Morgen zullen onze jaarlijkse audities plaatsvinden van de musical: Groep 8 aan de
macht!!! Net zoals vorig jaar krijgen we weer hulp van Mevrouw Elly Potgens!
Als iedereen een goede passende rol heeft gekregen, kunnen we flink gaan repeteren.
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